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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  8/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  229/2007  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 28η Φεβρουαρίου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 7/23-2-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 
 
 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) 
Γιαννακούλας Γρηγόριος,  5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος,  14) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας ∆ηµήτριος, 18) 
Μπάκας Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 21) Οικονοµάκου 
Μαρία, 22) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πολίτης ∆ηµήτριος, 24) Σπίνος Γεώργιος,  25) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα  και  26) Τσερώνης Κωνσταντίνος. 
 
 
 
∆εν παραβρίσκεται,  αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Ράλλης Γεώργιος. 
 
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική 
Κίνηση Καλαµάτας».   
 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα. 
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……………………………………………………………………………………………………………... 

(Από τη συνεδρίαση, µε την ολοκλήρωση της προ ηµερήσιας διάταξης συζήτηση, αποχώρησαν 
οι δηµοτικοί σύµβουλοι και των τριών δηµοτικών παρατάξεων της µειοψηφίας που αρχικά 
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, διαµαρτυρόµενοι διότι παρά την επισήµανσή τους ότι οι 
φάκελοι των υπ΄ αριθµ. 1, 2, 3, και 4 θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης δεν ήταν έγκαιρα 
ενηµερωµένοι, δεν έγινε αποδεκτό αίτηµά τους για αναβολή της συζήτησης των εν λόγω 
θεµάτων.) 

   

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί πρακτικού διαγωνισµού προµήθειας µέσων ατοµικής προστασίας εργαζοµένων στο ∆ήµο 
Καλαµάτας για το έτος 2007. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Κλείδωνα Θεοφάνης, αναφέρεται στο µε αριθµ. 
πρωτ. 4039/21-2-2007 έγγραφο της Επιτροπής διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισµού το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
                                                  

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
ΘΕΜΑ:  «Αποτέλεσµα πρόχειρου  διαγωνισµού προµήθειας µέσων ατοµικής προστασίας 
εργαζοµένων στο ∆ήµο Καλαµάτας για το έτος 2007.» 
ΣΧΕΤ.: Πρακτικό διαγωνισµού την από 25/01/2007 ηµέρα Πέµπτη. 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα στις 25/01/2007 ηµέρα Πέµπτη οι παρακάτω υπογράφοντες: 
 

1. Μυλωνάς Παναγιώτης 
2. Κισκήρας Νικόλαος 
3. Παπαδόπουλος Αντώνιος 
 

που αποτελούµε την Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού  (Απόφαση υπ. αριθµ. 

540/2006 & 06/2007 της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής) και ταυτόχρονα την επιτροπή εισήγησης 

για ανάθεση του διαγωνισµού  συνεδριάσαµε στο ∆ηµαρχιακό κατάστηµα µε θέµα την 

ανάδειξη µειοδότη - αναδόχου για την παραπάνω προµήθεια  για το οικονοµικό έτος 2007. 

 
Έχοντας Υπόψη: 
1) Την υπαριθ. 149/2006 µελέτη και του πρόχειρου ανοικτού δηµοσίου µειοδοτικού 

διαγωνισµού του ∆ήµου. 
2) Το από 25/01/2007 πρακτικό διενέργειας του παραπάνω διαγωνισµού. 
3) Τις ισχύουσες διατάξεις α) Η Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ. ΕΣ. «περί ΕΚΠΟΤΑ» β) Η µε αριθ. 

27874/93 ερµηνευτική εγκύκλιος του ΥΠ. ΕΣ. γ) Το Π.∆. 410/95 «∆ηµοτικός & 
Κοινοτικός Κώδικας» δ) Οι Ν. 2000/91 & 2286/95 ε) Κ.Υ.Α. 53361/11-10-2006 Φ.Ε.Κ. 
1503 

4) Την από 16/01/2007 περίληψη δηµοσίευσης στον τοπικό τύπο του διαγωνισµού µε αρ. 
πρ. 1033/2007 

5) Το γεγονός ότι κατετέθη µόνο µια προσφορά 
 



Συνεδρίαση : 8/2007                                 Τετάρτη  28 / 2 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  229/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  3 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την προσφυγή της ∆ηµοτικής αρχής στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης µε έναν ή 
περισσότερους προµηθευτές. (Υ.Α. 11389/93 άρθρο 3 παρ. 3β). 
Επειδή υπήρξε ένας ενδιαφερόµενος και ως εκ τούτου δεν υπήρχε η δυνατότητα σύγκρισης 
υλικών µε τις αντίστοιχες τιµές τους, λόγω του ότι η προµήθεια µε  πρέπει να είναι σύµφωνη 
µε το ΦΕΚ 1503/06 που έχει εξειδικευµένα είδη και γίνεται για πρώτη φορά στον ∆ήµο 
Καλαµάτας. 
Επισυνάπτεται το από 25/01/2007  
Πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ       
                                                                                       
ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ» 
 
 Το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού που επισυνάπτεται στο παραπάνω έγγραφο της 
Επιτροπής του διαγωνισµού έχει ως εξής: 

 
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 

                                                            (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) 
Πρόχειρου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές  ανάδειξης 
αναδόχου της παραπάνω προµήθειας. 
Προϋπολογισµός   …44.100,21€… συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα   25 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2007 και ηµέρα Πέµπτη και ώρα   
11: 00:πρωινή. 
Οι υπογεγραµµένοι:  1) Μυλωνάς Παναγιώτης 
                              2) Κισκήρας Νικόλαος 
                              3) Παπαδόπουλος Αντώνιος 
 
αποτελούντες την επιτροπή για την διεξαγωγή του ανωτέρω διαγωνισµού και έχοντας υπόψη: 
Την  540/2006 και την 06/2007 απόφαση της  ∆.Ε. περί κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
και επανάληψη του διαγωνισµού, συνεδριάσαµε δηµόσια στο ∆ηµοτικό κατάστηµα και 
καλέσαµε µε τον κήρυκα όσους επιθυµούν να συναγωνισθούν, να παραδώσουν προσφορές 
τους. 
  
 προσήλθε µόνο η εταιρεία   ΚΑΤΣΙΟΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 
 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφεται ως εξής: 

 
                                                                                       Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                                              1) Μυλωνάς Παναγιώτης 
                                                               2) Κισκήρας Νικόλαος 

                                                                       3) Παπαδόπουλος Αντώνιος 
  
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο Αντιδήµαρχος κ. Κλείδωνας, προτείνει στο Σώµα να 
εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού προµήθειας µέσων ατοµικής 
προστασίας εργαζοµένων στο ∆ήµο Καλαµάτας για το έτος 2007. 



Συνεδρίαση : 8/2007                                 Τετάρτη  28 / 2 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  229/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  4 

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Γινότανε προµήθεια από τους ίδιους τους εργαζόµενους και αγόραζαν 
ρούχα καθηµερινότητας και όχι εργασίας. Τώρα θα προµηθευτούµε ότι 

λέει ο νόµος. 
 
∆εν πρέπει εργαζόµενος κατά τη διάρκεια της εργασίας του να µην φοράει τα 
είδη ατοµικής προστασίας τα οποία θα φέρουν το λογότυπο του ∆ήµου 

Καλαµάτας. 
Έχουν γίνει ατυχήµατα τα οποία πιθανόν να είχαν αποφευχθεί εάν οι εργαζόµενοι φορούσαν 
τα είδη ατοµικής προστασίας που προβλέπει ο νόµος. 
∆εν πρόκειται για επίδοµα ώστε να ψωνίζουν άλλα είδη. 
 

 
Ετοιµάζονται αποδυτήρια και εξωραΐζονται οι ντουλάπες ώστε να 
φυλάσσονται εκεί τα είδη ατοµικής προστασίας. 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη του τα προαναφερόµενα και τις ισχύουσες διατάξεις όπως αυτές αναφέρονται στο 
έγγραφο της Επιτροπής διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισµού,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εγκρίνει να προχωρήσει ο ∆ήµος Καλαµάτας στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης 
µε έναν ή περισσότερους προµηθευτές για την προµήθεια µέσων ατοµικής 
προστασίας εργαζοµένων στο ∆ήµο Καλαµάτας για το έτος 2007, επειδή στον 
επαναληπτικό διαγωνισµό που διενεργήθηκε σχετικά στις 25-1-2007 για το σκοπό 
αυτό κατατέθηκε µία µόνο προσφορά και ως εκ τούτου δεν υπήρχε η δυνατότητα 
σύγκρισης υλικών µε τις αντίστοιχες τιµές τους, λόγω του ότι η προµήθεια πρέπει 
να είναι σύµφωνη µε την ΚΥΑ 53361/11-10-2006  (ΦΕΚ 1503/11-10-06) που έχει 
εξειδικευµένα είδη και γίνεται για πρώτη φορά στο ∆ήµο Καλαµάτας.  
 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 3. Γουρδέας Ανδρέας 

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
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 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 8. Κουδούνης Αργύριος 

 9. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 10. Λαγανάκος Γεώργιος 

 11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 12. Μπασακίδης Νικόλαος 

 13. Οικονοµάκου Μαρία  

 14. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 15. Σπίνος Γεώργιος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 22 Μαρτίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


